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0. DADES D’IDENTIFICACIÓ 
 

 Gènere 

(1) Home   (2) Dona  

 
Edat  

(1) Menys de 21   (2) 21-24  

(3) 25-30   (4) Més de 30  

 

Nom de la titulació que acabes de finalitzar 

 

 
Centre  

 

 

 
Tipus de la titulació que acabes de finalitzar 

  

Llicenciatura  

 Grau   

Màster 

 

 

Any de la primera matrícula a la titulació que acabes de finalitzar 

De ‘Anterior al 2000’ fins ‘2013’ 

 

En quin lloc vas cursar majoritàriament els estudis universitaris? (Només visualitzarant 
aquesta pregunta els estudiants de màsters)  

(0) UAB     

(1) Catalunya   (2) Resta de l’Estat espanyol  

(3) Unió Europea   (4) Resta del món  

 

 

En quin lloc vas cursar majoritàriament els estudis preuniversitaris? (Només 
visualitzarant aquesta pregunta els estudiants de grau)  

 

(1) Catalunya   (2) Resta de l’Estat espanyol  

(3) Unió Europea   (4) Resta del món  
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Via d’accés a la titulació canvia a resposta única. (Només visualitzarant aquesta 
pregunta els estudiants de grau)  

 

(1) Des de les PAU   (2) Des d’un cicle formatiu de grau superior  

(3) Des d’una altra titulació   (4) Des de la mateixa titulació d’una altra 
universitat  

 

(5) Adaptació/trasllat des de llicenciatures   (6) Des de proves per majors de 25 anys   

(7) Des de proves per majors de 40 anys   (8) Des de proves per majors de 45 anys  

(9) Altres vies      
 

 

 

En el cas que hagis accedit des d’una altra titulació: (Només visualitzarant aquesta pregunta 
els estudiants de grau)  

 

Nom de la titulació      
  
Vas finalitzar-la? (1) Sí   (2) No  

 

Indica la teva nota d’accés a la titulació(Només visualitzarant aquesta pregunta els 
estudiants de grau)  

(1) 5 - Menys de 7   (2) 7 - Menys de 9   (3) 9 - Menys de 10  

(4) 10 - Menys de 12   (5) 12 - 14     

 

Indica l’ordre de preferència de la titulació que has cursat (Només visualitzarant aquesta 
pregunta els estudiants de grau)  

  

 

(1) 1a opció   (2) 2a opció   (3) Altres  

 

Motius pel quals vas escollir la titulació (Només visualitzarant aquesta pregunta els 
estudiants de grau)  

 (Pots seleccionar una o més categories)  

(1) És la que m’agradava    (2) Té una bona sortida laboral  

(3) S’hi matriculaven les meves amistats   (4) Nota de tall  

(5) Consells de familiars/amistats   (6) Altres   

 

La teva matrícula ha estat majoritàriament a temps complet o a temps parcial? 

(1) Temps complet  

(2) Temps parcial  
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Has compaginat els estudis amb una feina? 

(1) Sí   (2) No  

   

En cas afirmatiu:   

   

 Has compaginat els estudis amb feines esporàdiques?  

 Has compaginat els estudis amb una feina setmanal de fins a 15 hores?  

 Has compaginat els estudis amb una feina setmanal de més de 15 hores?  

 

La feina que has desenvolupat al llarg de la titulació ha estat majoritàriament 

relacionada amb els estudis cursats?  

 (1) Sí   (2) No  

 

Has trobat facilitats per a conciliar estudis i feina (normatives, permanència, flexibilitat 

d’horaris, càrrega de treball, etc.)?  

 (1) Sí   (2) No  

 

 

Has participat en algun programa de mobilitat? 

(1) Sí   (2) No  

 

En cas afirmatiu, en quin programa de mobilitat?  

 

 

Has participat en algun d’aquests grups? (Pots seleccionar una o més categories) 

(1) Òrgan de govern   (2) Comissió d’estudiants   

(3) Grup de treball institucional    (4) Assemblea d’estudiants   

(5) Sindicat de representació estudiantil   (6) Comitè d’avaluació a la Universitat  

(7) Altres grups    (8) No he participat en cap d’aquests 
grups 

 

 

 

Quines perspectives de futur tens? (Pots seleccionar una o més categories) 

(1) Estudiar un màster   (2) Cursar uns estudis diferents de màster  

(3) Començar a treballar    (4) Continuar treballant   

(5) Canviar de feina a una relacionada 
amb la titulació  

  (6) No ho tinc clar  

(7) Estudis de Doctorat   
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1. VALORACIÓ GLOBAL DE LA TITULACIÓ  

 

Indica el grau de conformitat (1 - molt en desacord; 2 - en desacord; 3 - neutre/indiferent; 4 - 

d’acord; 5 - molt d’acord; NS/NC - no sap/no contesta; n.a. - no aplica) amb les següents 

afirmacions: 

 

La titulació ha respost a les meves expectatives  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió 
adequada del meu aprenentatge 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les 
assignatures per evitar solapaments 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre 
de crèdits de les assignatures / mòduls  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

 Estic satisfet/a amb el professorat   1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

 La metodologia docent emprada pel professorat ha 
afavorit el meu aprenentatge 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu 
aprenentatge  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

El campus virtual ha esdevingut un entorn adequat per 
generar coneixement i millorar el meu aprenentatge  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

Els sistemes d’avaluació han permès reflectir 
adequadament el meu aprenentatge  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

Les pràctiques externes m’han permès aplicar i consolidar 
coneixements i habilitats adquirits durant la titulació 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

Les accions de mobilitat que he realitzat han estat 
rellevants per al meu aprenentatge  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

El treball de fi d’estudis m’ha permès valorar el meu grau 
d’assoliment de les competències de la titulació 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat 
adequades per afavorir el meu aprenentatge  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

Els recursos facilitats pel serveis de biblioteca i de suport 
a la docència han respost a les meves necessitats 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

Els serveis de suport a l’estudiant (informació, 
matriculació, tràmits acadèmics, beques, orientació, etc.) 
m’han ofert un bon assessorament i atenció  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

He rebut resposta adequada de les meves queixes i 
suggeriments  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

La informació referent a la titulació al web és accessible i 
m’ha resultat útil 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves 
habilitats comunicatives 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 
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competències personals (nivell de confiança, 
aprenentatge autònom, presa de decisions, resolució de 
nous problemes, anàlisi crítica, etc.) 

La formació rebuda m’ha permès millorar la meva 
capacitat de lideratge i treball en equip  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves 
capacitats per a l’activitat professional  

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

Estic satisfet/a amb la titulació   1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

         

         

Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació     Sí   No  

Si tornés a començar, triaria la mateixa universitat      Sí   No  

 

 


